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1. Inleiding
In het begin van 2020 vierde Inloophuis De Cirkel Helmond/De Peel feestelijk zijn 10-jarig bestaan,
maar toch moet dit jaar gezien worden als het moeilijkste jaar sinds de oprichting. Net als andere
maatschappelijke instellingen werd ook De Cirkel in zijn functioneren hard geraakt door de Covid 19pandemie en met name door de impact van de maatregelen, die van overheidswege moesten worden
genomen.
Vanwege de kwetsbaarheid van vele bezoekers en besmettingsrisico’s voor gasten en vrijwilligers
moesten activiteiten worden afgeschaald of opgeschort. Dit had uiteraard tot gevolg, dat het aantal
bezoeken - voor het eerst in jaren - drastisch terugliep. Gedurende verschillende perioden was De
Cirkel zelfs helemaal gesloten. Ook financieel waren de gevolgen van de coronamaatregelen
voelbaar. Twee belangrijke fundraising activiteiten (Sponsorwielertocht MONT VENTOUX en
Muziekspektakel MUZIEK HELPT) konden helaas geen doorgang vinden.
Gelukkig waren er ook positieve berichten. In de periodes van sluiting hebben de gastheren en
gastvrouwen contact gehouden met de gasten door hen regelmatig te bellen. Dit werd door alle
betrokkenen erg op prijs gesteld, hoewel velen aangaven het fysieke contact en de sfeer van het
Inloophuis erg te missen. Daarnaast heeft De Cirkel geparticipeerd in een afstudeeronderzoek, dat
tussen mei en augustus 2020 werd verricht door Evelien van Alphen, in het kader van haar studie tot
medisch antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij interviewde en observeerde gasten van
meerdere inloophuizen in Nederland over het onderwerp “Leven met kanker in Coronatijd”. In
verschillende artikelen in de regionale pers werd aandacht besteed aan de resultaten van dit
onderzoek. Een belangrijke conclusie was, dat inloophuizen er, beter dan de reguliere
gezondheidszorg, in slagen het contact met hun gasten te onderhouden met name door individuele
telefoongesprekken en digitale koffiebijeenkomsten.
Financieel gezien waren er gelukkig ook enkele meevallers. De zogeheten Steunpilaren, ondernemers,
die De Cirkel jaarlijks financieel steunen, hebben hun bijdragen in 2020 gecontinueerd. Voorts heeft
de verhuurder Woonpartners korting verleend op de eerder afgesproken huurpenningen.
De jaarlijkse Kerstbijeenkomst met de gastvrouwen en vrijwilligers werd vervangen door de
persoonlijke (coronaproof) bezorging van een attentie aan huis door de leden van het bestuur. Deze
geste werd door allen zeer geapprecieerd.
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2. Historie en Doelstelling
In 2007 startten zeven vrouwen met persoonlijke betrokkenheid met kanker een initiatiefgroep,
waarna in 2009 formeel de Stichting Inloophuis De Cirkel Helmond/De Peel werd opgericht. Op 4
februari 2010 (Wereldkankerdag) werd het inloophuis geopend. In 2017 verhuisde De Cirkel naar de
huidige locatie Evertsenstraat 19 te Helmond.
Inloophuis De Cirkel is een laagdrempelige voorziening voor mensen, die kanker hebben (gehad), hun
naasten (mantelzorgers!) en hun nabestaanden, afkomstig uit Helmond en de overige
Peelgemeenten. De Cirkel kent geen politieke of religieuze signatuur.
De gasten kunnen zonder verwijzing terecht voor ondersteuning bij het omgaan met en het
verwerken van de ziekte. Ongeacht het stadium van de ziekte en ongeacht het vooruitzicht, wil De
Cirkel bijdragen aan het handhaven of het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Deze doelstellingen willen wij bereiken door het aanbieden van een persoonlijk gesprek bij een kop
koffie, een ontmoeting met een lotgenoot, gelegenheid te geven mee te doen met een activiteit, te
luisteren naar een lezing of te zoeken naar informatie in een veilige en gastvrije huiskamersetting.

3. Aantallen bezoeken
Vanaf de opening in 2010 worden de aantallen bezoeken geregistreerd. De jaarcijfers laten duidelijk
een stijgende trend zien, tot in de eerste maanden van 2020 de Coronamaatregelen van kracht
werden. Toch werden in 2020 nog bijna duizend gasten in het inloophuis ontvangen. De telefonische
contacten zijn niet geregistreerd.
Aantal bezoeken per jaar:
Jaar

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Aantal

750

1495

2060

2587 2548

3204

3860

4132

4120

4223

985

Openstelling Inloophuis De Cirkel in 2020:
Maand
Bezoeken

jan
++
304

feb
++
274

mrt
+121

apr
-0

mei
-0

++ = normaal, +- = beperkt, -- = gesloten
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jun
+27

jul
+39

aug
+28

sep
++
192

okt
-0

nov
-0

dec
-0

4. Organisatie
Stichting
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie, die wordt aangestuurd door een betaalde, part time
werkzame coördinator en onder leiding staat van een bestuur.
Stichting De Cirkel, Inloophuis Helmond/De Peel is ingeschreven bij de KvK (17249022) en beschikt
over de ANBI-status (RSIN 820798071).
Bestuur en coördinator
Het bestuur, bestaande uit 6 onbezoldigde leden, vergaderde in 2020 wegens de coronamaatregelen
slechts vijf keer. De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers, onderhoudt contacten met andere
organisaties en legt verantwoording af aan het bestuur.
Gastvrouwen en -heren
Veertien gastvrouwen en twee gastheren ontvangen de gasten, gaan met hen in gesprek en wijzen
hen de weg naar informatie, activiteiten en relevante patiëntenverenigingen. Alle gastvrouwen en heren hebben een of meerdere trainingen ondergaan. Een aantal van hen vormt de
Activiteitencommissie.
Activiteitenbegeleiders en vrijwilligers voor diverse taken
Naast de gastvrouwen en -heren zijn er circa 13 vrijwilligers, die activiteiten begeleiden of workshops
of cursussen geven. Andere vrijwilligers zijn administratieve ondersteuners, webmaster en
klusjesman.
De werkgroep ‘Lezingen’ organiseert meerdere malen per jaar een lezing of voordracht over een
specifiek onderwerp. De werkgroep ‘Public Relations’ verzorgt persberichten, het Cirkel Magazine en
de Cirkel Nieuwsbrief.
Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling
Sedert 2016 kent Inloophuis De Cirkel twee ambassadeurs, die in overleg met het bestuur de
doelstellingen van Inloophuis De Cirkel naar buiten uitdragen.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit 9 personen, die vanwege hun maatschappelijke positie of
activiteiten de doelstellingen van De Cirkel kunnen ondersteunen en uitdragen.

5. Financiering
De Stichting is afhankelijk van gemeentelijke subsidies, sponsoring en donaties van fondsen,
serviceclubs en particulieren. Van de zijde van de Gemeente Helmond wordt een structurele subsidie
verstrekt, mits De Cirkel erin slaagt voor cofinanciering te zorgen. Enkele omliggende gemeenten
geven incidenteel een bijdrage. Het tweejaarlijkse MUZIEK HELPT, dat door het bestuur wordt
georganiseerd, en de Sponsorwielertocht MONT VENTOUX, waarbij door De Cirkel in de organisatie
wordt geparticipeerd, vormen een belangrijke bron van inkomsten. Helaas konden deze twee
evenementen in 2020 niet doorgaan door de coronamaatregelen. Ook de Vrienden van De Cirkel
vormen een welkome en gewaardeerde bron van inkomsten. In 2020 konden wij opnieuw rekenen op

een groep van zogenoemde Steunpilaren, ondernemers, die De Cirkel gedurende drie jaar financieel
willen ondersteunen. Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2020.
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6. Regionale en landelijke samenwerking en inbedding
Met de andere inloophuizen in Noord-Brabant vindt structureel overleg plaats. De Cirkel
participeert ook in het oncologisch netwerk ISOZzon (Interdisciplinaire Samenwerking
Oncologische Zorg zuidoost Nederland).
De Cirkel is aangesloten bij IPSO, de landelijke koepelorganisatie. IPSO is de gesprekspartner
voor de landelijke overheid inzake de wens tot een officieel tarief voor de zgn. informele zorg,
die inloophuizen bieden. De registratie van gegevens vindt plaats volgens het IPSO-protocol,
dat voldoet aan de wettelijke eisen inzake privacy. Ook hanteert Inloophuis De Cirkel de door
IPSO opgestelde Klachtenregeling. In 2020 werd geen klacht ontvangen.
Vanaf de start van het inloophuis houden de Borstkankervereniging Helmond, de
Nederlandse Stomavereniging en de Prostaatkanker Stichting maandelijks bijeenkomsten in
De Cirkel.
Stichting VIPE, die kosteloos pruiken terbeschikkingstelt aan cliënten o.a. bij chemotherapie,
maakt gebruik van een eigen ruimte in het inloophuis.

7. Activiteiten
De activiteiten hebben tot doel gasten met elkaar in contact te brengen. Ze zijn geen doel op
zichzelf, maar een middel om te verwerken, gevoelens te uiten, te ontspannen of afleiding te
vinden. Daarnaast werken ze drempelverlagend. Het activiteitenprogramma wordt per twee
maanden samengesteld door de Activiteitencommissie. In het verslagjaar moesten alle
voorgenomen grote activiteiten worden opgeschort tijdens de perioden van beperkte
openstelling en sluiting, terwijl sommige activiteiten in kleinere groepen werden
aangeboden.

8. Viering 10-jarig bestaan.
Op zondag 2 februari 2020 werd aandacht besteed aan Wereldkankerdag en werd het
jubileumjaar geopend met een feestelijke bijeenkomst van alle bij De Cirkel betrokkenen.
Gastvrouwen van het eerste uur Marianne van der Cruys en Ineke Goedhart en medeoprichtster en bestuurslid Petra Martens werden in de bloemetjes gezet. Daarna werd een
expositie van de fotoclub van De Cirkel geopend. De foto’s, gemaakt door gasten van het
inloophuis, hebben betrekking op thema’s, die te maken hebben met kanker, zoals angst,
eenzaamheid, verwerking etc. De jaarlijkse Cirkelprijs, een wisseltrofee, werd uitgereikt als
eerbetoon aan John van Bussel voor zijn tomeloze inzet voor en betrokkenheid bij het

inloophuis, vooral op de achtergrond. Hij zet zich al jaren met raad en daad in voor De Cirkel
en weet ook anderen te motiveren De Cirkel (financieel) te steunen.
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9. Bestuur, coördinator, ambassadeurs en Comité van Aanbeveling per 31-12-2020.

Bestuur
Astrid Veeris, voorzitter
Jan van der Avoort, secretaris
Stefan Langenhuijsen, penningmeester
Petra Martens, lid
Leo Kivits, lid
Martin van den Bos, lid

Coördinator
Lisette van Bommel

Ambassadeurs
Karen van Hooff
Toos Leenen

Comité van Aanbeveling
Mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond
Mevrouw D. Blok, burgemeester van Someren
De heer J.F. Boetzkes, voormalig wethouder van Helmond
De heer Ir. W.A.M. Kuypers, ondernemer, Kuijpers Installaties, Helmond
De heer H.J. Mak, burgemeester van Deurne
De heer F.L.J. van der Meijden, burgemeester van Laarbeek
De heer M.S. van Veen, burgemeester van Gemert-Bakel
De heer H.G. Vos, burgemeester van Asten
Mevrouw Mr. W.H. Van de Walle-van Veen, voorzitter RvT De Zorgboog, Helmond
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